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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 ( 1) كتاب صالة الجماعة-الموطأ 

 كتاب صالة الجماعة: باب فضل صالة الجماعة على صالة الفذشرح: 
 الشيخ/ عبد الكريم بن عبد هللا الخضير

 
 :فضل صالة الجماعة على صالة الفذ :صالة الجماعة: باب :كتاب

 -صلى هللا عليه وسلم-أن رسول هللا  -مالى عنهرضي هللا تعا-عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر 
 .((صالة الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة)) قال:

صلى -أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-بن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة اعن مالك عن 
 .((اعشرين جزء  الة أحدكم وحده بخمسة و صالة الجماعة أفضل من ص)): قال -هللا عليه وسلم

صلى هللا عليه -أن رسول هللا  -رضي هللا تعالى عنه-عن مالك عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة 
 ثم آمر رجال   ،ثم آمر بالصالة فيؤذن لها ،والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحطب)) قال: -وسلم

 االذي نفسي بيده لو يعلم أحدهم أنه يجد عظم  و  ،ثم أخالف إلى رجال فأحرق عليهم بيوتهم ،فيؤم الناس
 .((أو مرماتين حسنتين لشهد العشاء اسمين  

رضي هللا تعالى -عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت 
 .((أفضل الصالة صالتكم في بيوتكم إال صالة المكتوبة)) قال: -عنه

غير موجودة في جل النسخ، وسبق  -الترجمة الكبرى -والكتاب  "كتاب صالة الجماعة": -تعالى رحمه هللا-يقول 
 هلكي تنفع ؛خدمة لطالب العلم، يتبع المعجم المفهرس ،أن أشرنا إلى أن المحقق يتبع في إثباته ونفيه المعجم

 .هذه األرقام
هذه الشعيرة العظيمة جد االمسهذه الصالة جماعة في تشرع إذ لو لم  ،شرعت لحكم ومصالح :صالة الجماعة

كل واحد  ،بيوتكمصلوا في  :من شعائر اإلسالم هي أعظم شعائر اإلسالم الظاهرة، لو لم تشرع وقيل للناس
ما  :في بيته ما صار هناك فرق بين بالد المسلمين وغيرها، وهذه الجماعة شرعت لمصالح منها ايصلي مفرد  

، فيها الصلة والتواصل، وفيها تحسس أخبار مجتمع كامال  إلى الما يعود  :ومنها ،يعود إلى المصلي نفسه
، وفيها االصطفاف خلف اإلمام كصفوف المالئكة، حكم كثيرة لمشروعية االقتداء باإلمام االمسلمين، وفيها أيض  

 صالة الجماعة.
فذ الرجل من  :يقال، المنفرد "على صالة الفذ"في األجر  يعني الزيادة "فضل صالة الجماعة :باب"يقول: 

 وحده. اأصحابه إذا بقي منفرد  
صالة )) قال: -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن نافع عن عبد هللا بن عمر أن رسول هللا حدثني يحيى "

يعني كأن  ))كلهن مثل صالته((وفي بعض الروايات:  "((الجماعة تفضل صالة الفذ بسبع وعشرين درجة
للمنفرد، تفضل تزيد على صالة الفذ المنفرد بسبٍع وعشرين درجة، وفي شرين صالة صالة الجماعة عن سبٍع وع
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وعشرين إال ابن  اخمس   :، يقول الترمذي: عامة من رواه قالوااحديث أبي هريرة الالحق بخمسة وعشرين جزء  
ال و  ،وعشرين، وعلى كل حال روايته في الصحيحين وغيرهما، ال مجال للتردد في روايته اسبع   :عمر فإنه قال

 التشكيك في قبولها.
عن أبي هريرة أن " اوأبي سلمة أيض   :في البخاري  "بن شهاب عن سعيد بن المسيباعن مالك عن وحدثني "

صالة الجماعة أفضل من صالة أحدكم وحده بخمسة وعشرين )): قال -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
في حديثين صحيحين متفق عليهما، فقال  ختالفالجزء والدرجة بمعنى  واحد، اختلفوا في هذا اال "((اجزء  

عبد هللا بن  :وعشرين، تبقى رواية ا: خمس  ن؛ ألن عامة من روى الحديث قالو بعضهم: الراجحة الخمسة والعشر 
ن كان في الصحيح إال أنها مرجوحة، وفي الصحيح كما يقول جمٌع من أهل العلم ، صحيح وأصح :عمر وا 

، لكن األصل أن ادة والزيادة من الثقة مقبولة، ومنهم من قال: العدد ال مفهوم لهالمرجح السبع؛ ألنها زي :وقيل
أقوى منه، أما إذا عورض فال عبرة بالمفهوم؛ ألن المنطوق أقوى  وم ما لم يعارض مفهومه بمنطوق العدد له مفه
 من المفهوم.

والخمسة والعشرين على  ،أحوالهذه األحاديث فحمل السبعة والعشرين على ت و هناك من جمع بين هذه الروايا
، ومنهم من -جل وعال-زيدت زيادة درجتين تفضل من هللا  ثم ،خمس أوال  الأحوال، قال بعضهم: لعله أخبر ب

بع لمدرك منهم من يقول: الس بضد ذلك، ، والخمس لمن كانت حالهاألخشع في صالتهقال: السبع لألعلم 
السبع لجماعة المسجد والخمس للجماعة في غير  :ا، وقيلالصالة كلها مع الجماعة، والخمس لمدرك بعضه

عليه -السبع الصالة الجهرية والخمس الصالة السرية، المقصود أن اللفظين ثابتان عن النبي  :المسجد، وقيل
ذا أمكن الجمع تعين، منهم من يقول -الصالة والسالم السبع للبعيد عن المسجد والخمس  :السبع والخمس، وا 

ل في هذه الوجوه ال شك كلها تدل على أن من فض  من الجمع  االمقصود أن أهل العلم أبدوا وجوه   للقريب منه،
من مدرك بعضها  اأجر  أكثر ، مدرك الصالة من أولها من ضده اصالته أكثر أجر   ،األخشعاألعلم  ،أنه أفضل

من يرى عدم وجوب صالة وهكذا، البعيد من المسجد كثرة الخطا أفضل من القريب منه، والحديث يستدل به 
هنا في شيء وهو  ، وأفعل التفضيل تقتضي أن هناك شيئين اشتركاصيغة تفضيل (أفضل)الجماعة؛ ألن 

وصالة الفذ فاضلة إال أن  لكن زاد أحدهما فيه على اآلخر، فصالة الجماعة فاضلة ،الفضل، اشتركا في الفضل
 ،ة الجماعة ليست بواجبةذه حجة من يقول بأن صالفضل صالة الجماعة أكثر من فضل صالة الفذ المنفرد، ه

 هامسقطة للطلب ترتب عليها آثار  ،واجبة :أما من يقولصالة الجماعة شرط، لكن هذا يرد على قول من يقول: 
 .لكن ال يمنع أن يأثم بترك الجماعة؛ ألن الجهة منفكة لألدلة األخرى  ،من األجور الموعود بها

وجوب صالة الجماعة إنما يرد على قول من يقول: إن صالة ه من يقول بعدم أقول: هذا الكالم الذي أبدا 
هي واجبة يأثم  :، لكن الذي يقولالجماعة شرط؛ ألنها إذا كانت شرط فصالة الفذ باطلة ليس فيها فضل البتة

ذا صالها منفرد  بتركها لكن أجرها  ،وترتبت عليها آثارها من األجور الموعود عليها ،أسقطت الطلب ،أجزأته ا، وا 
 اوآثم   ،جهمن و  ا؛ ألنه يكون مأجور  مع هذه األجور آثم اوال يمنع أن يكون أيض   ،الصالة في جماعة أقل من أجر

لكن يبقى  ،وأجرها ثابت ،صالته صحيحة ومسقطة للطلبمن وجه، يعني صالة من صلى وفي يده خاتم ذهب 
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ل به من المأمور الواجب، فال يرد مثل هذا على أخ من المحظور، وهنا آثم بسبب ماأنه آثم بسبب ما ارتكبه 
معروف الخالف فيها الذي ال يبطلها؛ ألن  من يقول بالوجوب عند من ال يبطلها، الذي يرى أن الجهة منفكة

 قوي.
صلى هللا -عن أبي الزناد عن األعرج عن أبي هريرة أن رسول هللا وحدثني عن مالك " :الحديث الذي يليه

فيجوز الحلف على  ،-عليه الصالة والسالم-هذا قسم من النبي  "((والذي نفسي بيده)) :قال -عليه وسلم
))والذي نفسي  يحتاج إلى تأكيد الليمين إذا كان األمر مهم  من غير طلب  ،األمور المهمة من غير استحالف

ق بجالله وعظمته، وأكثر على ما يلي -عز وجل-فيها إثبات اليد هلل  ((بيده))روحي، و :معناها ((نفسي)) بيده((
لكن بعضهم يقول  ،-جل وعال-في تصرف هللا العباد وال شك أن أرواح  "روحي في تصرفه"يقولون:  الشراح

على ما  ،ال مجال لنفيها ،القطعية ، وهي ثابتٌة بنصوص الكتاب والسنة-عز وجل-من إثبات اليد هلل  اذلك فرار  
 يليق بجالله وعظمته.

 مرتبة من مراتب القصد. الهم ))لقد هممت((واقعة في جواب القسم ( مالال) ((لقد هممت))
 مراتبببب القصبببد خمبببٌس هببباجٌس ذكببببروا
 يليببببببببببببه هببببببببببببٌم فعببببببببببببزٌم كلهببببببببببببا رفعببببببببببببت

 ج

 فخبببببببباطٌر فحببببببببديث  الببببببببنفس فاسببببببببتمعا 
 إال األخيبببببببر ففيهبببببببا األخبببببببذ قبببببببد وقعبببببببا

 ج

، يقال: النبي ال يهمُّ إال بما يجوز -عليه الصالة والسالم-لنفذ النبي  االزم   اولو كان حتم   ،قد يقول قائل: هذا هم
ولوال أنه يجوز له فعله لما همَّ به،  ،ال يهمُّ النبي بارتكاب محظور؛ ألن التحريق محظور في األصل ،له فعله

 من النساء والذرية، فاألمر ليس بالسهل. عن التنفيذ لوال ما في البيوت -عليه الصالة والسالم-وعدل النبي 
فيؤم  ثم آمر رجال   ،ثم آمر بالصالة فيؤذن لها -يحتطب :رواية  في – ر بحطب فيحطبأن آم))لقد هممت 

 ((عليهم بيوتهم -كثيرلتبالتشديد ل- فأحرق  -آتيهم من خلفهم :أخالف– الناس ثم أخالف إلى رجال فأحرق 
بالمال،  العقوبة اوفيها أيض   ))أحرق عليهم بيوتهم((لما جاء من النهي عن التعذيب بالنار وهذا مخصص 

 اأنه يجد عظم  )) يعني أحد المتخلفين عن هذه الصالة ((لو يعلم أحدهم)) قسٌم آخر ((والذي نفسي بيده))
قال  مرماتين ((أو مرماتين حسنتين)) هو العظم الذي عليه لحم :والعرق  ((اسمين   اعرق  )): في البخاري  ((اسمين  

بين  ؟بينهن؟ بينهن شيء؟ ويمكن أن توصف بالحسن اذامالشاة  لكن ظلفي "هما ما بين ظلفي الشاة"الخليل: 
ال أدري ما وجهه، عبيد عنه وقال: لكن حكاه أبو  ،شيء، هذا كالم الخليل نالظلفين شيء يمكن أكله؟ ما بينه

 اوحسن أيض   ،بينهن شيء؟ بينهن ،بدل ظلفي ،ضلعي الشاةما بين  ،ضلعي الشاةلكن هذا من عندي لو قال: 
 .بعد، نعم

 ......طالب:
 تفسير للمرماتين. ،هو كالم الخليل ما فيه رواية

 طالب:......
 ؟أين

 طالب:......
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شيء،  وال أدري ما وجهه، والواقع يشهد أنه ما له وجه، ما بين ظلفي الشاة ،هو تشكيك أبو عبيد يقول: كذا قال
 يراد به ، يعني الاحسن أبد   عه إال ما بين ظلفي الشيء، ما فيه منيستيقظ من النوم وال يدف عن كونه فضال  

والتصحيف محتمل بين ظلفي  ؟أربط نفسي بالظلفين ماذاللكن إذا أمكن توجيهه،  حقيقة ما بين الظلفين،
 يعني المسألة يسيرة. ،وضلعي

لو أراد ذلك قال: مرماة  حسنة ويبعد ذلك للتثنية،  ،يلعبونها ،كانوا يلعبون بها بعضهم يقول: المرماتين لعبة
 ؟.الفائدة من التثنية ما؟! ، لكن مرماتين لعبتينصحيح ،لعبةتصير 

يعني مع الجماعة، هذا فيه تهديد لمن ترك صالة الجماعة، والتحريق عليهم بالنار ليس  ))لشهد العشاء((
نما هو معلل لتحريق بالسهل، والعدول عن هذا ا  ())لوال ما في البيوت من النساء والذرية(ال يعني أنه نسٌخ له، وا 

 وتأكد الوجوب واالهتمام بشأنها. ،كيف تحرق البيوت؟ فدل على وجوب صالة الجماعة ،هؤالء ما لهم ذنب
وجوب صالة الجماعة، وقال الحسن: إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة   :باب"اإلمام البخاري ترجم: 

العشاء  ،ال، هناك مصابيح ،ل النهارى ولدها، ال تصورون أن الشوارع اآلن في الليل مثتخاف عل ا"لم يطعه
أخاف  ينص بالصغار، لكن لو قالت له أمه: إما يخت ،الوضع مخيف للصغار وبعض الكبار ،والفجر مخيف
فكيف يطيع غيرها؟ ال يطيعها، لكن هو إذا خشي على نفسه أن يجن يطيعها وهي أمه؟  أم العليك يطيعها 

هو ما  ؟نقول: هذا عذر له في ترك الجماعة ،ف قد يصاب بشيءلناس من شدة الخو ؛ ألن الظالم بعض امثال  
تجدات اآلن إذا قالت هنا مس، أن المخوف مظنون وليس بمقطوٍع به، إذا خشي أن يتعرض لسبع مثال   شك هفي

في  هيجتالو  ريدون أنيصلي بالمسجد؛ ألن هناك رفقة سوء ي أن الزمب ليس ،األم أو قال األب: ال يطلع الولد
هذا مبرر لترك صالة  :قول؟ نيذهب أين ،ال سيما وقد لوحظ أنه يتخلف مع كل فرض نصف ساعة الشارع،

ما يلزم أن  ،يشرق ويغرب الذي ،دالجماعة؟ ال تظن أنت أن الناس كلهم على حٍد سواء يصلون في المساج
له أن يمنع ولده من التربية في غاية الصعوبة، فهل  ،يكون في نفس المسجد، وال شك أن الوضع في هذا الزمان

تعرفون  ،الشباب ما هم تاركينه....ألخف الضررين؟ ألن هذا يغلب على الظن، االخروج لصالة الجماعة ارتكاب  
وضع الناس اليوم، اإلنسان يحرص أن يربي أوالده وبيته نظيف ما فيه شيء، لكن الجيران عندهم ما عندهم، 

 ،إلى متى يتصرفون بك؟ صحيح ،أنت اآلن كبرت يا أخي :ةومن أيسر األمور أن يقول له زميله في المدرس
 هللا المستعان.ا يسار   ا،يمين   ،كذا ، يذهب إلىللبقالة يذهب قليال قليالو 

إن  ،فهل هذا مبرر لترك الجماعة؟ يعني من باب ارتكاب أخف الضررين ،من هذهيعني لوحظ بعض األشياء 
ن كانت شفقة األم قد تصل إلى هذا الحد كما في األثر الذي اأبد   اال ليس مبرر   ،على بدنه ،كان شفقة عليه ، وا 

ال سيما إذا لم يبلغ حد التكليف، إذا وعلى كذا، ذكره البخاري، أما وهللا خوف على دينه وخوف على سلوكه 
 في البيت، وهللا المستعان. : صل   ...... يقال.غلب على الظن أنه

 طالب:......
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الشافعية يقولون:  و المعروف عند الحنفية والمالكية،وه ،بالحديث السابق كثير، ويستدلون  ،القول بأنها سنةهين 
شرط،  ،من ذلك فرض كفاية، أما الحنابلة يقولون بوجوبها، وابن عباس وجمٌع من أهل العلم يرون أنها أشد

 شرط لصحة الصالة، ورواية عن أحمد. :الظاهرية وشيخ اإلسالم يقولون 
 في إثم من تركها. أنها عظيم، وما ورد في التشديد فيها شيء يجعل اإلنسان ال يترددوعلى كل حال ش

أفضل " عن مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد هللا عن بسر بن سعيد أن زيد بن ثابت قال:وحدثني "
ت صالة الرجل ))أفضل الصلوا الصالة في البيت للنافلة :يعني "الصالة صالتكم في بيوتكم إال صالة المكتوبة

في خبر عمر في الصحيح وظاهره يشمل جميع النوافل بما في ذلك التراويح، وقد مضى  في بيته إال المكتوبة((
في بيته في آخر الليل، وظاهر هذا يشمل جميع النوافل؛ ألن به أنه يصلي أنه مرَّ بهم وهم يصلون، فالمظنون 

أو  ،ٌل في عموم هذا الحديث، لكنه محموٌل على ما إذا لم تشرعالمفروضة، فيبقى ما عداها داخالمراد بالمكتوبة 
رضي هللا -صالة الكسوف ومثلها التراويح؛ ألنها سنة عمر ، ما لم يشرع فيه التجميع كصالة الكسوف مثال  

ة عاالستسقاء كل ما شرع له الجما اومثلها أيض  ، -عليه الصالة والسالم-وهو مقتٍد بفعله  ،الخليفة الراشد -عنه
جمهور أهل العلم  ؟مخصوٌص من هذا الحديث، يعني من باب أولى، أو ما يتصور في خالف ركعتي المسجد

إال )) :ونقل عليها االتفاق، يعني هل تدخل في هذا الحديث ،جماهير أهل العلم على أنها نافلة ،على أنها نافلة
في البيت، يتصور هذا؟ يا أخي عموم  تحية المسجد صل    اإذ   والبيت أفضل وبة،هي ليست مكت ؟((المكتوبة

 الحديث مخصوص بأمور من أوضحها تحية المسجد.
 طالب:......

 قاله في المدينة. -عليه الصالة والسالم-النبي  ؟فيها ماذا
 طالب:......

تعليم للنساء  االرياء، وفيها أيض  ، يعني النوافل هي أخفى وأبعد عن كم ومصالحتفضيل الصالة في البيت لح  
فينبغي أن يهتم اإلنسان لصالته في بيته؛ ألن بعض الناس إذا كان في المسجد قد الصبيان كيفية الصالة، و 

الكلفة من معروف أن اإلنسان إذا دخل البيت طرح و انه وتحسينه إياها في بيته، يحسن صالته أكثر من إحس
 ،في مسجدك ،في بيتككنت سواء   ،-عز وجل-الصالة أنت ماثٌل بين يدي هللا في ال يا أخي  :كل شيء، نقول

في  ،بها، لكن إذا ترتب على ترك العمل.. حيث ينادى بها، األصل حيث ينادى ،في أي مكان ،في مكتبك
أو يخشى عليها من تحريف  ،يرجعهم، أو مصالح تفوت الذيمن مدرسة وطلعوا المدرسين كلهم والشباب 

د عذر، أما إذا كان مسج ،ها في أقل من هذه األموروتزوير ومشكلة يعني، الحراسة عندهم نصوا على أن
كنمرة مسجد نمرة مسجد، لكن  ،فيه إال بالسنة مرة واحدة ، بسوره هذا ولو لم يصلَّ بمنارته ،بمحرابه ،بمعالمه

المقصود أنه مسجد، وهللا  ،كونه يصلى فيها الصلوات الخمس أو مرة في اليوم أو مرتين هذا ما له دخل
 المستعان.

 سم.
 ما جاء في العتمة والصبح: :باب"
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 -صلى هللا عليه وسلم-عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة األسلمي عن سعيد بن المسيب أن رسول هللا 
 .أو نحو هذا ((ال يستطيعونهما ،بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح)) قال:

أن  -رضي هللا عنه-أبي هريرة عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح عن 
بينما رجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأخره )) قال: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 

المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم والشهيد في  :الشهداء خمسة)) :وقال ((فشكر هللا له فغفر له
 ،ء والصف األول ثم لم يجدوا إال أن يستهموا عليه الستهموالو يعلم الناس ما في الندا)) :وقال ((سبيل هللا

 .((ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ألتوهما ولو حبوا ،ولو يعلمون ما في التهجير الستبقوا إليه
رضي هللا تعالى -أن عمر بن الخطاب  بن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمةاعن مالك عن 

وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان  ،حثمة في صالة الصبحفقد سليمان بن أبي  -عنه
إنه  :فقالت ،لم أر سليمان في الصبح :فمر على الشفاء أم سليمان فقال لها ،بين السوق والمسجد النبوي 

ألن أشهد صالة الصبح في الجماعة أحب إلى من أن : -رضي هللا عنه-فقال عمر  ،بات يصلي فغلبته عيناه
 .م ليلةأقو 

جاء  :عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن عبد الرحمن بن أبي عمرة األنصاري أنه قال
فأضطجع في مؤخر  فرأى أهل المسجد قليال   ،إلى صالة العشاء -عنهتعالى رضي هللا -عثمان بن عفان 

ما معك من  :فقال ،،فأخبره ؟هو بن أبي عمرة فجلس إليه فسأله منافأتاه  ،المسجد ينتظر الناس أن يكثروا
 "ومن شهد الصبح فكأنما قام ليلة ،من شهد العشاء فكأنما قام نصف ليلة :فقال له عثمان ،فأخبره ؟القرآن
الفجر يعني من مزيد الفضل  "والصبح"التي هي العشاء  "ما جاء في العتمة :باب" :-تعالى رحمه هللا-يقول 

 والتأكيد.
عن سعيد بن المسيب أن  -المدني- األسلمي -بن عمر- عبد الرحمن بن حرملة عن مالك عنحدثني يحيى "

))أثقل : اوجاء أيض   "((بيننا وبين المنافقين شهود العشاء والصبح)) قال: -صلى هللا عليه وسلم-رسول هللا 
 ،خلص والمنافقعالمة، عالمة فارقة بين الم ((بيننا وبين المنافقين)) الة على المنافقين العشاء والصبح((الص

ذا وجدت المشقة امتنع  ،وهي شهود العشاء والصبح لما فيهما من المشقة؛ ألنهم يقومون إلى الصالة كسالى، وا 
ألن المسألة  ؛((ال يستطيعونهما)) ال تعوقه هذه المشقة القيام إليها مع الكسل، لكن من يقوم بهمة وعزيمة ونشاط

اَلَة ِإالَّ َوُهْم ُكَساَلى{}ن هذا القيام مع الضعف ، تعارض بيفيها تعارض قيام مع ضعف ومشقة  اَل َيْأُتوَن الصَّ
وتركوا  ،مع وجود المشقة، فإذا تعارض هذا القيام الضعيف مع وجود المشقة ترجحت المشقة [( سورة التوبة45)]

 أنه يرتاح بالصالة.لمن قلبه معلق بالمساجد، أو لمن يرى الصالة، لكن القيام بهمة وعزيمة 
ذكوان - عن أبي صالح -بن الحارث بن هشام- عن مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمنوحدثني "

ا بين فأشبعت وأصله ،بالميم ((بينما)) قال: -صلى هللا عليه وسلم-عن أبي هريرة أن رسول هللا  -السمان
أزاله نحاه عن - خرهرجل يمشي بطريق إذ وجد غصن شوك على الطريق فأ ))بينما بالنون وزيدت الميم

زالة األذى عن الطريق صدقة اشكر أثنى عليه رض   ((فشكر هللا له -الطريق شعبة من  اوهي أيض   ،بفعله، وا 
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ورضي عن فعله  ،جازاه بالمغفرة بعد أن أثنى عليه بصنيعه ((فغفر له))شعب اإليمان، إزالة األذى عن الطريق 
المطعون الميت  ((المطعون والمبطون والغرق  :الشهداء خمسة)) :يعني من تتمة الخبر "وقال" جازاه بالمغفرة

من مات  ((وصاحب الهدم)) ،والغرق من مات في الماء ،والمبطون الذي علته سبب موته في بطنه ،بالطاعون 
وهو من قاتل إلعالء كلمة هللا، صاحب الهدم بعضهم يلحق حوادث  ((والشهيد في سبيل هللا))تحت األنقاض 

وحصل له مثل الحادث الذي يموت  الهدم، يعني كأن السيارة تهدمت عليه، وال شك أنه إذا لم يفرطالسيارات ب
 ،))وصاحب الهدم ، في معناهأو ما أشبه ذلك فهو مثل الهدم ،بسببه ال سيما إذا كانت السيارة انطبقت عليه

فمنهم  ،أو الشهداء أنواعالشهيد  وكلهم شهداء، لكن ،يعني من قاتل إلعالء كلمة هللا والشهيد في سبيل هللا((
فال  ،في الدنياتجرى عليه األحكام  ومنهم شهيد الدنيا واآلخرة، فشهيد الدنيا ،ومنهم شهيد اآلخرة ،شهيد الدنيا

ارتكب  ،، لكونه غل أو..الكونه ارتكب مخالف   ؛لكن ليس له ما وعد به الشهداء من األجر ،يدفن بثيابه ،يغسل
يغسلون ويكفنون ويصلى  ،المطعون والمبطون والغرق وصاحب الهدم :خرة مثل هؤالءمخالف، الشهيد في اآل

  .عليهم كغيرهم من األموات، شهيد الدنيا واآلخرة من مات في سبيل هللا إلعالء كلمة هللا
وأنها تكفر كل شيء إال الدين، وجاء في الترغيب في تقديم  ،وجاء في فضل الشهادة في سبيل هللا أحاديث

 ما جاء من النصوص من نصوص الكتاب والسنة ما ال يخفى. -عز وجل-فس والمهجة هلل الن
كما عند استواء األوصاف أو  ،مشاحةعند الالذي هو األذان، يعني  "((لو يعلم الناس ما في النداء)) :وقال"

- إال أن يستهموا ثم لم يجدوا))وفي فرجة تسع واحد  ،ن دفعة مثال  ايعني لو دخل اثن ((والصف األول))تقدم 
البدار والمبادرة إلى - ولو يعلمون ما في التهجير)) ااقترعوا، تصير القرعة مرجح   ((عليه الستهموا -يقترعوا
على  ((ألتوهما ولو حبوا -أي العشاء والفجر- ولو يعلمون ما في العتمة والصبح ،الستبقوا إليه -الصالة

وليست هناك آالت  ،كبار السن ليس عندهم من يخدمهم اكنا أناس  كما يفعل الصبي، وقد أدر  ،اليدين والركبتين
منعم بأنواع  ،، واآلن اإلنسان ممتع بكامل القوى اتيسر عليهم وصولهم إلى المسجد يجيئون إلى المسجد حبو  

الال أسئلة ويتأخر عن الصالة، وكثرت الشكاوى عن ترك الصالة من النساء المتزوجات،  ،النعم  يكاد يمر يوم وا 
 ن زوجها ال يصلي.وامرأة تشتكي أ

ال واقع لها،  ،ن الخالف في حكم تارك الصالة مسألة نظريةمن علماء المغرب يقول: إ اأن شخص   اذكرنا مرار  
، وهللا فقط مات شخص عن مائة جدة وألف جدة يعني لتمرين الطالب عليها :مثل ما يقول أهل الفرائض :وقال

 المستعان.
 -أباه- أن عمر بن الخطاب فقد بن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمةاعن مالك عن وحدثني "

وأن عمر بن الخطاب غدا إلى السوق ومسكن سليمان بين السوق  ،سليمان بن أبي حثمة في صالة الصبح
حتمال ا ،هذا بعيد :فقده في صالة الصبح، يعني ما يقال ،المسجد ا، قريب جد  ايعني قريب جد   "والمسجد النبوي 

بنت عبد هللا بنت  "على الشفاء"عمر  "فمر" ، ال، هذا قريب من المسجدآخر بمسجد صلى ايسار   ا،أنه راح يمين  
فيه أن اإلمام يتفقد الرعية، وليس  "لم أر سليمان في الصبح :فقال لها"المذكور  "أم سليمان"العدوية عبد شمس 

وينظر في سبب تخلفه، ولو سلكت هذه السنة لخف  ،يزار هذا ببدعة كما يقول بعضهم يتفقد الرعية، المتخلف
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فقال لها: لم أر سليمان في " مع كثرة العدد اال بالعدد أحيان  معرفة المتخلف ال تمكن إكبير؛ ألن  األمر إلى حدٍ  
رضي هللا -فغلبته عيناه، فقال عمر "جل الليل فتعب أو بات يصلي كل الليل  "إنه بات يصلي :فقالت الصبح،

والجماعة  لماذا؟ ألن القيام سنة "ألن أشهد صالة الصبح في الجماعة أحب إلى من أن أقوم ليلة: -هعن
 السنة والواجب.بين  واجبة، وال مفاضلة

عن عبد  -التيمي بن الحارث- عن محمد بن إبراهيم -األنصاري – عن مالك عن يحيى بن سعيدوحدثني "
جاء عثمان بن عفان إلى صالة العشاء فرأى  :أنه قال -رجيالخز - األنصاري  -بشير- الرحمن بن أبي عمرة

لئال يفوتهم هذا  ؛بهم ارفق   "فأضطجع في مؤخر المسجد ينتظر الناس أن يكثروا -ما اكتملوا- أهل المسجد قليال  
 ال الجماعة إذا اكتملوا أقيمت الصالة، إذا لم يجتمعوا انتظر، لكن الالفضل العظيم، فعلى اإلمام أن يلحظ ح

هذا اليوم ينتظرهم وتأخروا مرة لبعضهم على التخلف إذا عرف من حالهم الحرص، أما إذا تأخر  ايكون هذا دافع  
-هذه إعانة لهم على الكسل، وصنيع عثمان  ،ثانية من الغد وبعده زادوا في التأخر وهم يتبعون هذه اإلقامة

 وتهم ثوابها.بهم خشية أن تفوتهم صالة الجماعة فيف ارفق   -مرضي هللا عنه
هو  ،ألنه هو المتحدث عمرة األصل أن يقول: فأتيت  إليهبن أبي افأتاه  "بن أبي عمرة فجلس إليه فسألهافأتاه "

فجلس " ،يسمونه تجريد ،عنه تحدث افيه تجريد، يعني جرد من نفسه شخص   :فهذا فيه التفات، وقد يقال ،الراوي 
، هذا تفقد ألفراد الرعية، حث على حفظ القرآن اأيض   "؟القرآنما معك من  :فقال ،من هو فأخبره إليه فسأله

يعني صلى  "من شهد :فقال له عثمان" بما معه "فأخبره ما معك من القرآن؟" وهذا أولى ما ينبغي السؤال عنه
ال أنت حين حضرت لصالة العشاء فأبشر فإن من شهد العشاء صلى  ومن ،فكأنما قام نصف ليلة" العشاء، وا 

مسلم  في صحيح ،في الصحيح اوهو مرفوع أيض   "فكأنما قام ليلة"يعني في جماعة والعشاء في جماعة  "الصبح
 وهللا المستعان، وهللا أعلم. ،وغيره

 نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ،وصلى هللا وسلم وبارك على عبده ورسوله


